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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat în cursul dimineții 
de vineri o vizită de lucru in 
unități agricole din județul Că
lărași.

Secretarul general al parti
dului a fost insofit de tovarășii 
Emil Bobu și Petru Enache.

Noua vizită de lucru a pri
lejuit examinarea, împreună cu 
oamenii muncii, cu specialiștii 
din agricultură și industria con
structoare de mașini, activiști 
de partid și de stat, a mersu
lui lucrărilor de stringere a re
coltei și de pregătire a viitoa
relor culturi, a modului cum se 
îndeplinesc sarcinile stabilite 
In direcția dezvoltării și mo
dernizării continue a agri
culturii, în spiritul hotăriri- 
lor Congresului al XII-lea 
al partidului. In mod deo
sebit, au fost analizate noile 
tipuri de combine multifuncțio
nale concepute de specialiști in 
vederea dotării agriculturii 
noastre, care asigură creșterea 
gradului de mecanizare a lu
crărilor de recoltare, unele sis
teme de irigații modernizate, 
măsuri de perfecționare în con
tinuare a sistemei dc mașini 
destinate acestor lucrări de 
bară pentru agricultura noas
tră.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in mijlocul oameni
lor muncii de pe ogoare acum, 
in plină campanie de toamnă, 
ci nd pretutindeni in tară se dă 
bătălia pentru strîngerea la 
timp și depozitarea in cele mal 
bune condiții a producției din 
anul acesta constituie o măr
turie elocventă a preocupărilor 
conducerii de partid și de 
stat. ale secretarului general al 
partidului personal, pentru 
îmbunătățirea continuă a ac
tivității din această ramură de 
o deosebită importanță pentru 
economia națională, a înfăptui
rii noii revoluții agrare, în 
concordanță cu cerințele actua
lei etape de dezvoltare a țării.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cei ce muncesc 
pe ogoarele județului Călărași 
s-a desfășurat bl atmosfera da 
lucru intensă care domnește in 
aceste zile in toate unitățile a- 
gricole. prilejuind, ca de fie
care dată, stabilirea de măsuri 
concrete, menite să asigure fo
losirea la maximum a tuturor

condițiilor de care dispune in 
prezent agricultura noastră — 
baza ei tehnico-materială, for
ța de muncă, condițiile clima
tice favorabile ale acestei toam
ne.

Intilnirea locuitorilor județu
lui cu secretarul general al 
partidului a avut loc pe tere
nurile din perimetrul întreprin
derii agricole de stat Dragallna, 
unde a aterizat elicopterul pre
zidențial.

Un mare număr de mecani
zatori aflați pe cîmp la munci
le agricole au venit să salute 
prezența în mijlocul lor a con
ducătorului partidului șl sta
tului, să-și exprime stima 
și recunoștința pentru atenția 
și grija permanentă ce le ma
nifestă față de dezvoltarea 
continuă a agriculturii, pentru 
înflorirea patriei, pentru creș
terea bunăstării Întregului po
por.

S-a raportat secretarului ge
neral al partidului modul cum 
s-au infăptuit indicațiile date 
cu prilejul altor vizite de lucru, 
precum și cu ocazia întîlnirilor 
repetate cu specialiștii din cer
cetare și proiectare și din în
treprinderile construcției de ma
șini agricole, modul în care au 
fost rezolvate sarcinile privind 
realizarea unor combine multi
funcționale, oapabile să rea
lizeze întregul complex de lu
crări de recoltare integrală a 
porumbului, să sporească pro
ductivitatea muncii și să re
ducă cheltuielile de recoltare.

Dialogul de lucru purtat de 
secretarul general al partidu
lui cu oamenii muncii și spe
cialiștii din agricultură, cu ca
drele din cercetarea agricolă, 
a continuat pe terenurile sta
țiunii experimentale pentru 
culturi irigate Mărculești, jude
țul Călărași.

Prin problematica aborda
tă, vizita a prilejuit noi in
dicații ale secretarului general 
al partidului in direcția orien
tării specialiștilor din agri
cultură și construcția de ma
șini agricole pentru realiza
rea unor utilaje de mare ran
dament, care să ducă în conti
nuare la extinderea mecaniză
rii lucrărilor agricole și în fe
lul acesta să se asigure crește
rea producțiilor, ridicarea per
manentă a eficienței economi
ce din această ramură de bază 
a economici naționale.

Astăzi, România - Elveția, penultimul meci a! fotbaliștilor
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mismului de conjunctură, cum 
ar putea fi considerată cea dată 
publicității de antrenorul elve
țian Paul Wolfisberg, care 
și-a.......planificat" un egal, azi,
la București, și victorie la Bu
dapesta. miercuri. (Ce-i drept, 
pronosticul lui nu s-a mal re
ferit si la meciul de la Berna, 
amintindu-șl, probabil, că la

CLASAMENTUL LA ZI

1. ANGLIA
2. România 
X Ungaria
4. Norvegia
5. Elveția

7 3 1 3 12- I 7
4 2 3 1 4-3 7
3 2 2 1 4-4 4
7 2 2 3 7-11 4
3 1 2 2 7- 1 4

Iată-ne, așadar. în fața ulti
mei partide decisive disputată 
pe teren propriu de echipa 
României în cadrul prelimina
riilor campionatului mondial. 
Adversară 11 va fl astăzi, in- 
cepînd de 1*  ora 15, pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală, reprezentativa Elveției. 
Aceeași care-1 va sta în față 
și la 11 noiembrie, la Berna, 
atunci cînd „tricolorii" vor în
cheia — sperăm, din toată ini
ma, cu succes ! — această fază 
a participării lor la ..Mundial 
’82".

Ca la orice partidă oficială, 
miza acesteia trece pe primul 
plan. De această dată, în con
textul actual al grupei preli
minare in care evoluează re
prezentativa României, aceste 
ultime două partide ale sale, 
în compania aceluiași adversar, 
capătă dimensiunile unei du
ble manșe dintr-un meci eli

minatoriu. Pentru că, practic, 
pentru a-$i putea susține cu 
succes candidatura la unul din 
primele două locuri din grupa 
a 4-a a preliminariilor, care 
asigură prezența la turneul fi
nal al campionatului mondial, 
din Spania 1982, purtătorii tri- 
courllor cu tricolor vor tre
bui, în partidele de azi si de 
la 11 noiembrie, să nu cunoas
că infringerea sau, mai exact, 
SA OBȚINĂ TREI PUNCTE 
DIN CELE PATRU PUSE 
ÎN JOC.

Acțiune deloc ușoară, dar pe 
deplin posibilă. în această a- 
preciere ținem cont, firesc, 
atît de exprimarea de pină 
acum a echipei „Tării Cantoa
nelor", cît și de potențialul re
prezentativei noastre, încă ne
exprimat integral. Ne gindim 
la raportul obiectiv de forțe șl 
nu numai la dorințele care ar 
putea să îmbrace haina opti

ultima confruntare oficială dis
putată in Elveția, la Lausanne 
în 1969, echipa României a cîș- 
tigat cu 1—0 $1 s-a calificat 
pentru turneul final al C.M. 
’70)

Echipa Elveției va alinia azi 
pe stadionul „23 August", cu 
o singură modificare (Heins 
Hermann in locul Iul Schel- 
wller), aceeași formație care in 
meciul anterior din prelimina
riile C.M. (17 iunie a.c.) a fă
cut meci egal (l—1) la Oslo,

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag 2-3)

Mline, de la ora 17, 

pe patinoarul „23 August**

Dinamo Biicurirșn -
ZAGirOII SOSAOWILC,

SPORTUL LUPTELOR DISPUNE (la ambele stiluri) DE POTENȚIALOL 
NECESAR UNOR NOI AFIRMĂRI PRESTIGIOASE

Dezbateri ample, exigente, 
„la obiect" (le putem considera 
model pentru alte analize ase
mănătoare) în cadrul recentei 
plenare a Comitetului F. R. 
Lupte. Concluzia principală: 
acest sport cu binecunoscute 
tradiții și valoare ridicată arc 
în prezent un potențial (uman, 
tehnic, organizatoric, material) 
necesar unor noi afirmări pres
tigioase în arena olimpică, 
mondială și europeană. Să a- 
mintim, în context, succesul cu 
totul remarcabil obținut de lup
tătorii români (îndeosebi de cel 
de la ,,greco-romane“) la Uni
versiada ’81, principalul obiec
tiv al sportivilor noștri In a- 
cest an post-olimpic : 13 ME
DALII, dintre care 6 de aur !

Participanții la plenară au 
apreciat performanțele presti
gioase înregistrate de fruntașii 
sportului luptelor la marile în
treceri de la București, dar bi
lanțul general al anului 1981 
(care — după cum se știe — 
include și unele nereușite la 
campionatele europene și mon
diale) a fost direct și perma
nent raportat in perspectiva 
Jocurilor Olimpice din 1984 și 
la obiectivele intermediare sta
bilite pentru perioada pină in 
1985.

Așa au rezultat multe ne
ajunsuri și deficiențe, puse în 
evidență și de transformările e- 
sențiale determinate de modifi
cările regulamentului tehnic al 
F.I.L.A. care au schimbat fi
zionomia luptei la toate ' cate
goriile de greutate, la ambele

stiluri, și care cereau tuturor 
celor ce activează în acest do
meniu eforturi sporite, pentru 
adaptarea rapidă și eficientă — 
sub toate aspectele — la a liste 
cerințe. Or, lucrurile nu s-au 
întîmplat așa și din această 
cauză atit selecția și pregătirea, 
cit și — implicit — rezultatele 
nu s-au ridicat la unele com
petiții internaționale la nivelul 
tradiției, valorii și condițiilor 
existente în sportul luptelor.

Oameni pasionați, mulți din
tre ei prezenți de mai multe 
decenii în sălile de lupte, par
ticipanții la plenară, reprezen- 
tind județe, cluburi sau asocia
ții, antrenori, membri ai Co
mitetului federal, reprezentanți 
ai factorilor cu atribuții, pre
cum și ai conducerii C.N.E.F.S. 
au propus și adoptat, pe baza 
dezbaterilor desfășurate intr-un 
accentuat spirit critic și auto
critic, măsuri energice, de 
fond, pentru ca, intr-adevăr, 
potențialul de care dispune 
sportul luptelor să fie folosit 
cu deplină eficiență pentru în
deplinirea exemplară a tuturor 
obiectivelor stabilite prin Pro
gramul de dezvoltare a miș
cării sportive pentru perioada 
1981—1985.

Nu ne vom opri la măsurile 
cu caracter tehnic, deosebit de 
importante, dar specifice acestei 
discipline, ci la cîteva din a- 
celea al căror spirit l-am dori 
oglindit în planurile actuale și 
de perspectivă la cît mai mul
te ramuri de sport

Ideea de bază dc la care s-a 
pornit a fost aceea ca în vi
itor aprecierea muncii sporti
vilor, antrenorilor, a secțiilor 
de lupte, a contribuției clubu
rilor și județelor să se facă 
(așa cum, dealtfel, s-a recunos
cut, trebuia să sc facă mai de
mult...) ANALIZÎNDU-SE AC
TIVITATEA IN RAPORT DI
RECT CU REZULTATELE 
ȘI CONDIȚIILE CREATE, CU 
SPRIJINUL MULTILATERAL 
ȘI FINANCIAR ACORDAT 
FIECĂREI UNITĂȚI DE PER
FORMANȚA.

Se va trece, astfel, imediat, 
pe baza acestor criterii, la a- 
naliza secțiilor de lupte din 
toate județele, stabilindu-se cît 
mai riguros care dintre acestea 
justifică sau mi încadrarea lor 
ca secții de nivel olimpic, in
ternațional; național sau local.

Măsuri lcrmc 
pentru 

valorilicarca deplina 
a resurselor 

existente

Aceasta pentru că s-a consta
tat o nemulțumitoare contribu
ție, de exemplu, a unor secții 
de nivel olimpic și internațio
nal, cum stnt : C. S. Arad,
Crișul Oradea, Steagul roșu,
Brașov, A. S. Simarcd Baia 
Marc, C. S. Petrolul Ploiești,
C. F. R. Timișoara, Sport Club 
Bacău — la „greco-romane",
C. S. Dunărea Galați, C. S. M. 
CIuj-Napoca, C. S. M. Reșița,

Dan GARLEȘTEANU

ÎN PRIMUL IUI! AL 
C.C.L LA HOCHEI

Mîine, cu începere de la ora 
17, pe patinoarul „23 August" 
din Capitală, primul meci in
ternațional de hochei al sezo
nului : echipa campioană a tă
rii noastre. Dinamo București, 
primește replica lui Zagleble 
Sosnowiec, campioana Poloniei, 
întîlnirea se dispută în cadrul 
primului tur al Cupei cam
pionilor europeni, returul fiind 
programat peste numai o săp- 
tămînă, pe pationarul din Sos
nowiec.

Pentru campionii noștri jo
cul de mîine este foarte greu, 
valoarea hocheiului polonez 
fiind binecunoscută. La cam
pionatul nondial (grupa .,B“) 
desfășurat în luna martie a a- 
cestul an. la Ortisei-Val Gar
dena, naționala Poloniei (cu 
8 jucători din echipa Zaglebie!) 
s-a clasat pe locul 2. în timp 
ce reprezentativa noastră a

Astăzi și mîine, pe

Stadionul tineretului

Finala pe țară a celui de al 
30-lea campionat național de 
oină, desfășurată în acest an 
după o formulă inedită (în 
două manșe), continuă pe Sta
dionul tineretului din Capitală. 
Conform noului regulament, 
primele patru echipe clasate 
săptămîna trecută în turneul de 
la Baia Mare își vor disputa 
intîistatea. astăzi și mîine (tur-

(Continuare In pag a 4-a) 
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CINE VA CÎȘTIGA CEA DE A 30-a EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI DE OINĂ?

retur) pentru desemnarea cam
pioanei ediției jubiliare.

Cele patru protagoniste, C.P. 
București, Dinamo București, 
Universitatea București și Me
talul Tirgoviște, și-au cucerit 
dreptul de participare la tur
neul de la București în urma 
unor confruntări spectaculoase, 
punctate cu surprize. în care 
echipele favorite au fost une

ori nevoite să se încline în 
fata unor adversare puse pe 
fapte mari. „După părerea 
mea, ne-a spus secretarul 
F.R.O.. Dumitru Stoica, pe Sta
dionul tineretului din Capitală 
se vor intilni cele mai valo-

Traion IOANITESCU

(Continuare tn pag 2-3)



Turneul final al diviziei de tenis

MÎINE, DERBYUL MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI - STEAUA

MARIN DOBRE - NOUL CAMPION

S-au încheiat meciurile — în
cepute joi — dintre Dinamo 
București — T.C.B. (m) și Po
litehnica București — U.T. Arad 
(f) contînd pentru turneul fi
nal al diviziei de tenis. Din 
cauza abandonului lui Florin 
Segărceânu (accidentat după 
un antrenament de...fotbal) și 
a înfrîngerii suferite de An
drei Dîrzu, elevii antrenorului 
emerit Aurel Segărceânu au 
reușit doar un succes la limi
tă. cîstigînd cu 5—4 partida 
cu T.C.B. Ionuț Șesu a adus 
un punct prețios învingătorilor, 
printr-un joc inspirat în întîl- 
nirea sa cu Dan Caragață, la 
fel ca șl colegul său de echipă. 
Dumitru Ciucă. Iată rezultatele 
individuale : Segărceânu —
Pavel 3—6. ab. ; Dîrzu — Hant 
3—6. 4—6. 5—7 ; Bucur — loan
6—3, 4—6. 6—2, 2—6, 6—4 ;
Bîrcu — Pop 8—6, 6—2, 6—2 ț 
Ciucă — Dobrescu 3—6, 6—4. 
6—2. 7—5 ; Sesu — Caragață 
6—4. 8—6. 7—5 ; Bîrcu. Bucur — 
Pavel. Ioan 7—5, 6—0 3—6,
8—6 : Niță. Dîrzu — Hant. Pop 
6—8, 5—7, 5—7 ; Ciucă, Șesu — 
Dobrescu. Caragață 6—2. 4—6, 
2—6. 2—6.

într-o partidă în care, in mod 
cert, contribuția lui Florin Se- 
gărceanu și a lui Andrei Dîr
zu ar fi fost hotărîtoare în 
stabilirea rezultatului final, 
aceea dintre Dinamo București 
și Dinamo Brașov, scorul era 
de 3—3 după încheierea meciu
rilor de simplu : Bucur — Vil- 
cioiu 6—4, 6—4. 7—5 ; Bîrcu — 
Tr. Marcu 6—1. 6—3. 6—3 ; 
Fl. Niță — Ștefânescu 3—6. 
3—6. 3—6 : Ursuleanu — M.
Mîrza 5—7. 0—6, 6—3 2—6 ;
Ciucă — B. Toma 6—4. 1—6.

CAMPIONATUL
DE CĂLĂRIE

LUGOJ (prin telefon). Juniorii 
participant! la etapa finală a 
campionatului republican de că
lărie, care se desfășoară în ca
drul competiției naționale „Da- 
dada“, și-au desemnat primii 
campioni. Tinerii concurenți au 
căutat să-și pună în valoare cu
noștințele acumulate, rezultînd, 
astfel, dispute echilibrate. Au cîș
tlgat, în cele din urmă, Horațiu 
Marc hi ș (A.S.A. Cluj-Napoca) cu 
Neva, la categoria celor de 16 
ani. învingător, după baraj, cu 
numai efiteva zecimi de secundă, 
și Sergiu Pistorel (C.S.M. Craiova) 
cu Sturion la categoria celor de 
18 ani.

REZULTATE TEHNICE : obsta- 
ecle, juniori 16 ani — 1. Hora
țiu Marchiș (A.S.A. Cluj-Napoca) 
cu Neva 0 p (28,6), 2. Cornel
Erhnan (Steaua) cu Baltag 0 p 
CB s), 3. Atilla Biro (A.S.A.
Cluj-Napoca) cu Păcală 0 p (29,1 
■) — după baraj ; juniori 18 ani 
— 1. Sergiu Pistorel (C.S.M. Cra
iova) cu Sturion 8 p, 2. Ionel 
Bucur (C.S.M. Sibiu) cu Stindard 
4 p (63,2 s), 3. Attila Biro (A.S.A. 
Cluj-Napoca) cu Dacian 4 p 
(64,4 S.).

G. IGNEA, coresp.

DIVIZIA „A“
LA TENIS DE MASĂ

Astăzi și mîine au loc partidele 
(duble) din cadrul campionatului 
divizionar „A“ de tenis de masă, 
aflat la cea de a doua etapă a 
returului. Rețin cu deosebire a- 
tenția Intîtnirile din prima grupă 
valorică, <Lar și în celelalte serii 
se anunță confruntări echilibrate. 
Iată programul complet al etapei 
— feminin : C.S. Arad n — C.S, 
Arad I, Politehnica București — 
C.S.Ș. Slatina (gr. I), Progresul 
București — Gloria Buzău, C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea — C.F.R. C.S.Ș. Pe
troșani, înfrățirea Tg. Mureș — 
C.S.M. Iași (gr. II), Metalurgistul 
Cugir — ROLAST Pitești, C.S.Ș. 
1 București — Spartan Bucu
rești (gr. Iii) ; masculin : Gloria 
Buzău — C.S.M. Cluj-Napoca, 
Progresia București — Universi
tatea I Craiova (gr. I), C.S.Ș. O- 
dorheiu Secuiesc — Trteodava 
București, Voința Satu Mare — 
C.S.Ș. Bistrița, Universitatea U 
Craiova — Tractorul Brașov (gr. 
II), Locomotiva București — Me
canică fină București, Construc
torul Tg. Mureș — C.F.R. Craiova. 

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAiA

2—6, 3—6 ; Șesu — Florescu 
6—2, 6—3, 6—1. Astfel că în 
balanța victoriei vor cintări 
partidele de dublu.

Politehnica București (cu 
Lucia Romanov în formație 
abia de joi la prinz) a reușit 
destul de greu un rezultat de 
egalitate (3—3) în disputa cu 
U.T. Arad. De astă dată s-a 
văzut limpede că fără cele 
două surori gemene pe teren, 
Politehnica este ca și inexis
tentă în lupta cu oricare echi
pă, astfel că din favorite — 
cum s-au prezentat anul tre
cut — studentele bucureștene 
abia pot supraviețui în divizie! 
Rezultatele partidelor : Dana 
Cherebețiu — Elisabeta Pălie 
2—6, 3—6 ; Cosmina Popescu — 
Daniela Groza 6—4, 6—2 : Da
niela Predica — Rodica Micu 
5—7, 1—6 ; Lucia Romanov, 
Dana Cherebețiu — Pălie, Gro
za 6—0, 6—1 ; Maria Romanov, 
Predica — Brăștin, Micu 6—4, 
2—6, 6—2.

In clasament conduc Dinamo. 
București și Steaua, cu cite 
6 p (la masculin) și Dinamo 
București și Politehnica Cluj- 
Napoca, cu cîte 4 p (la femi
nin). Programul de sîmbătă ; 
terenurile T.C.B. : Dinamo
București — Politehnica Cluj- 
Napoca (m) și U.T.A. — Pro
gresul (f) ; Progresul: T.C.B.— 
Constructorul Galați (m) și 
Steaua — Politehnica Cluj- 
Napoca (f). Duminică, pe te
renurile Progresul, au loc 
derbyul masculin Dinamo Bucu
rești — Steaua și partida femi
nină Dinamo București — Po
litehnica București. Toate me
ciurile încep la ora 8.30.

Ion GAVRILESCU

DINAMO Î$I MENȚINE
POLITIA DE LIDERA

LA RC6DY
Campionatul primei divizii de 

rugby se Întrerupe, lăstnd loc 
programului internațional al lo
turilor reprezentative. Iată cum 
se prezintă clasamentul după 7 
etape :

1. DINAMO 7 7 0 0 213— 27 21
2. Steaua 6 5 1 0 188— 45 17
3. Farul ISO 1 161— 61 10
4. Șt. Baia M. 7 4 0 3 98— 90 15
5. Griivlța roșie 7 4 18 84— 53 18
8. Pollt. Iași 7 4 8 3 73— 08 15
7. Sportul stud. III 8 73— 73 13
1. C.S.M. Sv. 7 8 0 4 S3—148 13
9. C.S.M. Sibiu 7 3 0 4 44—101 13

10. „U“ Tim. 7 3 1 4 81—120 12
11. Șt Petroșani 7 11 4 59- 94 12
11. Rulm. Bîrlad 110 4 27— 83 10
13. P.T.T. Arad 7 10 8 50—181 9
14. Vulcan 7 0 0 7 47—181 7

CAMPIONATUL NATIONAL DE ZBOR CU MOTOR
Intre 15 și 18 octombrie, pe 

aerodromul sportiv Strejnic al 
aeroclubului ploieștean .Gheor
ghe Bănciulescu” se va disputa 
campionatul național de zbor 
cu motor — raliuri, ultima 
competiție a sezonului.
• Aflam cu adîncă durere că 

a încetat din viață, după o 
crudă și grea suferință, Emilia

CAMPIONATUL DE OINĂ
(Urmare din pag. I)

roase echipe de oină. Diferența 
de puncte dintre cele 4 prota
goniste este destul de mică, 
ceea ce mă îndreptățește să 
sper că vom asista Ia cea mai 
viu disputată finală din istoria 
campionatului republican".

Intr-adevăr, C.P. București 
(fostă multiplă campioană) — 
lidera primului tur — care, de 
cițiva ani, urmărește să-1 de
posedeze de titlu pe ffinamo- 
viști, a lăsat impresia că e mal 
mult ca orlcînd hotărltă să re
vină la „frumoasele el sile* ; 
dlnamoviștîl vor ține cu tot 

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN » 
OCTOMBRIE 1981. Extragerea 
I : 41 82 6 89 35 47 14 51 74 ; 
Extragerea a Il-a : 88 77 45 37 
17 53 62 20 59. Fond total de 
cîștiguri : 1.254.776 lei, din care 
500.000 lei report la catego
ria 1.

MAI MULTE ȘANSE INTB-O 
ZI ! ® loto 2 ® După cum s-a 
mai anunțat, mîine va avea loc

prima tragere de acest tei a lu
nii in curs, la care, ca de obi
cei, se pot Obține autoturisme 
„Dada 1300” șl mari cîștiguri In 
band. Cel ce doresc să asiste la 
desfășurarea tragerii sint Invi
tați la ora 16,30 In sada Clubului 
„Flnanțe-Bănd” din București, 
Btr. Doamnei nr. 3. (Numerele 
cîștigătoare urmează a fi anun
țate la radio șl televiziune In 
cursul serii). • PRONOSPORT • 
Concursul de mîine, cu un pro
gram asemănător celor din ulti
mele săptămtnl, la care s-au În
registrat mari șl numeroase dș-

Metalurgistul Marin Dobre — 
noul campion la dirt-track 

Foto: I. MIHÂICA

Desfășurat în decurs de pa
tru zile in trei etape la Sibiu, 
Brăila și București, campiona
tul individual de dirt-track, edi
ția 1981, s-a încheiat ieri după- 
amiază pe pista stadionului 
Metalul din Capitală cu victo
ria meritată a bucureșteanului 
Marin Dobre, care l-a depose
dat de titlu pe sibianul Ionel 
Pavel, motociclistul nr. 1 
al echipei naționale. Pregătin- 
du-și temeinic mașina pen
tru fiecare concurs, noul cam
pion (elev al antrenorului Paul 
Enescu) a avut o comportare 
ascendentă terminînd în pos
tură de învingător în ultimele

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN CAMPIONAIEIE DE VOLEI
Miine este programată cea 

de a treia etapă în noua ediție 
a campionatului masculin al 
primei Divizii de volei. După 
cum se știe, prima fază a com
petiției se desfășoară fără par
ticiparea echipelor fruntașe, 
Dinamo și Steaua (care au fur
nizat jucători lotului reprezen
tativ), acestea urmînd să parti
cipe direct la turneele finale 
ale primului pluton.

Dintre partidele — in general 
echilibrate — ale etapei a treia, 
citeva rețin în mod deosebit a- 
tenția. In primul rfnd ne refe
rim la jocul de la Oradea, unde 
noua promovată C.S.U. primeș-

Pop, vicecampioană națională 
la zbor cu motor, componentă 
a lotului național de acrobație 
aeriană, șefă de promoție in 
cadrul școlii de aviație „Aurel 
Vlaicu", pilot talentat, cu re
zultate deosebite, care a repre
zentat cu cinste aeronautica 
română în întrecerile interna
ționale.

dinadinsul să demonstreze că 
singura lor înfrîngere de la 
Baia Mare a fost un simplu... 
clacaj ; studenții bucureșteni 
vor face totul ca să nu se dez
mintă că formează echipa ma
rilor surprize ; iar metalurgiștii 
din Tîrgoviște, calificați in ex
tremis, vin în Capitală cu gîn- 
dul de a arăta că sint capabili 
să obțină rezultate superioare. 
Oiniștii celor patru finaliste 
pornesc în Întrecerile lor de
cisive (astăzi de la ora 8.30 și 
mîine de la ora 8) de la ur
mătorul clasament : 1. C.P.
București 8 p, 2. Dinamo 7 t>, 
S. Universitatea 5 p, 4. Meta
lul 4 p.

figuri, va aduce, după toate pro
babilitățile. noi șl frumoase satis
facții celor mai pricepuțl pam- 
ripanți. • LOZUL TOAMNEI • 
Alături de seriile obișnuite și spe
ciale de Loz in pilc, agențiile 
Loio-Proncspoirt șl vtozfitoril vo
tați din Întreaga țară vă oferă 
ta aceste zHe a veritabilă sur
priză de sezon : LOZUL TOAM
NEI — emisiune specială limitată, 
cu ctștiguri suplimentare acordate 
din fond special, la oare se pot 
obține AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și ,,Trabant 601“, precum și 
sume de 50.000, 10.000, 5 000 lei
etc. NU OCOLIȚI PRILEJUL DE 
A VA NUMĂRA ȘI DV. PRINTRE 
MARII CIȘTIGATORI 1 ~ ~

DE DIRT-TRACK
două etape. In schimb, Ionel 
Pavel, cu un plus de tehnică în 
pilotarea mașinii, a fost nevoit 
însă să guste, atit în reuniunea 
de la Brăila, cit și în cca de 
Ia București, din amărăciunea 
... defectelor mecanice, ceea 
ce denotă (încă o dată) că mi
cile neglijențe în întreținerea 
motorului se răzbună crunt.

în lupta pentru un loc pe 
podium au fost angrenați (din 
startul campionatului) și doi 
reprezentanți ai „noului val", 
bucureșteanul Gheorghe Ma
rian (antrenor — maestrul 
sportului Cornel Voiculcscu) 
și Stelian Postolache (Nicolac 
Stănilă), primul reușind — la 
capătul unei evoluții constanta 
— să cucerească medalia da 
bronz. Dintre tinerii moto- 
cicliști s-au mai remarcat si- 
bienii Marius Șoaită și Da
niel Stoica (pregătiți de maes
trul sportului Ion Bobîlnea- 
nu), precum și arădeanul 
Nicolae Puraveț (antrenat 
de cunoscutul motociclist Ion 
Lăzărcscu) care și-a făcut o 
promițătoare reintrare după o 
îndelungată absență de pe pis
ta de concurs.

CLASAMENTELE : ultima e- 
tapă — 1. M. Dobre (Metalul 
București) 15 p, 2. I. Pavel 
(Voința Sibiu) 13 p, 3. E. Bo- 
tezatu (C. S. Brăila) 13 p, 4. 
Gh. Marian (Met. Buc.) 12 p, 
5. S. Postolache (C. S. Brăila) 
10 p, 6. Gh. Sora (Met. Buc.) 
9 p ; general — 1. M. Dobre 44 
p. (campion republican), 2. I. 
Pavel 39 p, 3. Gh. Marian 37 p, 
4. E. Botezatu 30 p, 5. Gh. Sora 
27 p, 6. S. Postolache 26 p, 7. 
N. Rîureanu 24 p, 8. M. Șoaită 
23 p, 9. D. Stoica (toți trei de 
la IPA Sibiu) 22 p, 10. N. Pu
raveț (CSM Rapid Arad) 18 p.

Traian IOAN1ȚESCU

te vizita unei formații prezentă 
de mai mulți ani pe una din
tre treptele podiumului — Ex
plorări Baia Mare. Așadar, o 
captivantă dispută între actuala 
61 fosta echipă a antrenorului 
AL Manț. O altă întîlnire inte
resantă se va desfășura la Cra
iova, unde echipa studenților 
olteni, Universitatea, prezentă 
in ultimele două ediții in „ca
reul elitei", va primi replica 
echipei Tractorul Brașov, care 
urmărește revenirea in pluto
nul in care se decerne titlul de 
campioană. Mare interes va în
conjura, desigur, șt partida de 
Ia Suceava, dintre C.S.M. și 
Calculatorul București, In care 
localnicii urmăresc eu ambiție 
cucerirea celor două puncte, 
pentru a se pune la adăpost de 
reintrarea in „hora retrogra
dării". Un derby important 
studențesc are loc la Timișoara, 
echipa locală Politehnica fiind 
însă ușor favorită in fața lui 
C.S.U. Galați. Cea de a cîncea 
partidă, C.S.M. Delta Tulcea — 
Silvania Șimieu Silvaniei, a 
fost amînată. la cererea echi
pei oaspete, din cauza unor in
disponibilități survenite în sex
tetul de bază al silvănenilor. 
Jocul a fost reprogramat pen
tru data de 29 noiembrie.

La sfîrșitul săptămînii este 
programată și etapa a doua in 
Divizia ,.B" de tineret, feminin 
și masculin.

O REUNIUNE MODESTĂ
HI P I S M

Reuniunea de joi, modestă din 
toate punctele de vedere, a în
trunit doar M de participant! in 
t probe. Cu exeepțla a două a- 
lergări cu sosiri spectaculoase 
care au decis Învingătorii pe 
uMlmil metri, celelalte curse, 
prin desfășurarea lor, nu au 
prezentat prea soare interes. 
Premiul „Șiretul”, reunind la 
start cel mal mulți concurent! 
03), a revenit surprinzător ar
măsarului Baboi, foarte btae 
condus de antrenorul său G. 
Soican. Acesta a învins intr-un 
finiș impresionant pe cel doi 
concurenți Onix șl Percutor care 
păreau cel mal autorizat! pentru 
obținerea primului toc, raporttod 
și cotele de <2 la simplu șl 735 
la event. Cealaltă probă specta
culoasă a revenit Iul Melodic, 
energic susținut de aprantiul C. 
Chiț. Duelul dintre A. Brailovs- 
chl și Gh. Tănase continuă. Cla
samentul : formații — 1. Gh. 
Tănase 46 victorii, i. A. Bral- 
lovschi îl ; conducători : 1. A. 
Brailovsehi 31, 2. Gh. Tănase 27.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Heron (D. Toduță) perf.

S.C. MIERCUREA CfUC
SÂ CONDUCĂ IN CAMPION/

A fost format lotul
După cele două etape consuma

te miercuri și joi in campionatul 
de hochei, lucrurile s-au mai cla
rificat puțin în fruntea clasamen
tului primei serii valorice. Con
form așteptărilor, lidera, S.C. 
Miercurea Ciuc, și-a valorificat 
șansele și a cîștlgat cele două 
jocuri cu Dunărea Galați, acu- 
mulînd patru puncte. Un merit 
mai mare are Dinamo București, 
care dintr-o confruntare dificilă 
cu Steaua a ,,cules" trei din cele 
patru puncte puse în joc, reușind 
astfel să se mențină în ,,plasa" 
liderului. Cele două echipe sînt 
despărțite doar de un punct, a- 
vantaj pe care Dinamo l-ar fi 
putut anihila chiar în etapa ur
mătoare, de azi și mîine, în care 
urma să întîlnească pe S.C. Mier
curea Ciuc la București. Dar me
ciul este amînat (va avea loc la 
22 și 23 octombrie) pentru că di- 
namoviștii susțin în această pe
rioadă cele două pârtide din Cu
pa Campionilor Europeni cu Za- 
glebie Sosnowiec.

Din aceste motive, etapa de 
azi șl mîine cuprinde doar două 
duble confruntări: Progresul
Miercurea Ciuc — Steaua și Du
nărea Galați — Avîntul Gheor- 
gheni, dintre care aceasta din 
urmă se anunță mai echilibrată. 
Dar iată cum se prezintă clasa
mentul înaintea acestor jocuri:
1. S.C. M. Ciuc 9 8 0 1 65-20 16
2. Dinamo Buc. 9 7 1 1 66-39 15
3. Steaua 9 6 1 2 60-23 13
4. Dunărea Galați 9 2 0 7 33-80 4
5. Prog. M. Ciuc 9 2 0 7 31-50 4
6. Avîntul Gh. 9 1 0 8 23-66 2
• A FOST FORMAT LOTUL
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REPREZENTATIV. într-una din 
ultimele sale ședințe, Biroul fe
deral a aprobat propunerile . fă
cute de antrenorul principal al e- 
cihipei reprezentative, Eduard Pa
nă, în ceea ce privește compo
nența lotului lărgit. Iată cuim se 
prezintă acest lot: Huțan (Dina
mo), Netedu (Steaua), Fekete și 
Barta (S.C. Miercurea Ciuc) — 
portari; Mor o șan, Teodoriu (Di
namo), Justinian, Popescu (Stea
ua), E. Antal, I. Antal, Gali (S.C. 
Miercurea Ciuc), Halca și Berdilă 
(Dunărea Galați) —• fundași; Cos- 
tea, Tureanu, Gherghișan, Solyom, 
Pisaru (Dinamo), Cazacu, iiălăti- 
cft, Nistor, V. Huțanu, Chiriță, 
Olenlci (Steaua), Gereb, Bartalis, 
B. Nagy, Sandor (S.C. Miercurea 
Ciuc), T. Marcu (Dunărea Galați). 
Este vorba de un lot Lărgit, din 
care — în cele din urmă — vor 
fl aleși ©ei 20 pentru C.M. grupa 
„B" de anul viitor, de la Kla
genfurt.

MECI INTERNAȚIONAL

DE BOX. LA CONSTANTA

Dubla întîlnire de box dintre 
reprezentativele de tineret ale 
României si Bulgariei si-a con
sumat joi prima manșă, in 
Sala sparturilor din Constanța. 
Bine pregătiți, tinerii pugiliști 
bulgari au tnvins cu 6—5. Iată 
rezultatele tehnice, In ordinea 
Categoriilor : N. Dicev (B) b.p. 
O. Iana (R), C. Turcu (R) b.p. 
O. Osmanov (B), G. Kolev (B) 
b.k.o. 2 L. Vîmă (R). B. Bla- 
goev (B) b.ab. 1 M. Lazăr (R), 
a Abagiev (B) b.p. L Dără- 
mus (R), D. Maricescu (R) 
b.p. P. Panaitov (B), N. Vînă- 
toru (R) b.ab. 1 I. Ivanov (B), 
D. Bumbac (R) b.p. G. Gheor- 
ghiev (B), M. Danovski (B) 
b.ab. 3 L Ciumerdean (R), M. 
Paisz (R) b.p. B. Iliev (B), D. 
Kirilov (B) b.ab. 2 G. Mihnea 
(R). Sîmbătă, în Sala sporturi
lor din Medgidia va avea loc 
cea de a doua întîlnire dintre 
cele două reprezentative de ti
neret.
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1:53,3, 2. Răstimp. Simplu 5, or
dinea î. Cursa a n-a : L Orlan
do (A. Brallavschl) rec. 1:43,5, 
3. Rodolfo, 1. Tufan. Simplu 7, 
ordinea a, event ÎS, tripla »5. 
Cursa a in-a : 1. Bela (Gh. Tă
nase) rec. l^S.Î, 1. Lada. Simplu 
ț, ordinea 4, event 11, triplu Z71. 
Curaa a IV-a: i. Solitar <R. 
Costică) perf. îat.l, a. Metodic. 
*. Husurex. Simplu t,M, ardinea 
L event îs, tripla 110. Cursa a 
▼-a i 1. Veridic (R. Coetică) 
use. 1:30,1, 3. Hebron. Simplu 
0, ordinea as, event 33, triplu 
1063. Cursa a Vl-a : 1. Sabot
(G. Soican) rec. 3. Onix,

3. Percutor. Simplu 03, ordinea 
30, event 735, tataia 330. Cursa 
a vn-a: 1. Melodic (C. Chlș) 
perf. 1:30,0, 3. Podoaba, 3. Huhu
rez. Simplu 0, ordinea 02, event 
1W, tripla 294, triplu 1636. Cursa 
a vin-a: 1. Poentța n (Gh. 
Grigore) rec. 1:35,1, 3. Dalba. 
Simplu 45, ordinea 105, event 56.

Sandi IONESCU

Am aflat cu deosebit regret 
Încetarea din viață in mod ful
gerător a antrenorului Dumitru 
Popa, cel care și-a pus activi
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unul din bunii antrenori.
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| în campionatul mondial pentru juniori
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MELBOURNE, 9 (prin tele
fon). Campionatul mondial de 
fotbal pentru juniori a ajuns 
în faza sferturilor de finală, 
treaptă competițională pe care 
a urcat și echipa noastră, eve
niment considerat, aici, la Mel
bourne, ca o surpriză plăcută, 
„tricolorii" nefiind creditați, 
inițial, printre favoriți. Pentru 
cei care au urmărit echipa 
noastră, jocul solid practicat 
de ea scoate însă performanța 
obținută din sfera surprizei. Și 
dacă totuși acest campionat 
mondial trăiește sub semnul 
mirării, argumente se găsesc 
lesne, dacă ne gîndim că Ar
gentina (campioană mondială 
en titre) a fost învinsă de Aus
tralia, că Polonia (vicecampioa- 
nă europeană) a fost întrecută 
de Qatar, că Italia și R.F. Ger
mania au cedat în fața Coreei 
de Sud și, respectiv, a Egiptu
lui. Dealtfel, echipe bine cotate 
ca Argentina, Spania, Polonia 
și Italia au părăsit competiția, 
iar țări fără nume în fotbal, 
ca Egipt, Australia și Qatar au 
reușit calificarea în sferturile 
de finală, ceea ce demonstrea
ză că visul lui Joao Havelange 
de a însămînța pasiunea pen
tru fotbal pe terenuri „nedesțe
lenite" a și început să prindă 
viață.

Trăsăturile generale ale me
ciurilor din serii ni se par a 
fi fost : echilibrul valoric, 
mărturisit de scorurile strînse 
înregistrate ; suDortarea ane
voie a mizei jocurilor, tensiu
nea din teren, actele de indis
ciplină caractcrizînd mai toate 
partidele consumate : ritmul
cu adevărat tineresc în care 
s-au disputat meciurile : arbi
trajul corespunzător ; organi
zarea la înălțimea evenimen
tului ; o afluență de spectatori 
(în medie 15 000 de meci) care 
a întrecut așteptările.

După cum am spus, echipa 
noastră este înregistrată pe 
lista revelațiilor. Intr-adevăr, 
rezultatele obținute, sprijinite 
de o comportare bună, situea
ză formația ROMÂNIEI pe 
locul 2—3 într-un clasament 
sui-generis al echipelor din 
prima grupă valorică, care ar 
arăta astfel, conform punctelor 
obținute în scrii t 1. Uruguay 
6 p, 2—3. Brazilia. România 
5 p, 4—7. R.F.G., Egipt, Aus
tralia, Anglia 4 p, 8. Qatar 3 p. 
Echipa României s-a distins 
aici printr-o foarte bună orga
nizare a jocului, care i-a per
mis să domine tactic toate 
partidele susținute pină acum. 
„Creierul" echipei a fost Cos- 
te! Ilie, mijlocaș calm, precis, 
tehnic, rampa de lansare a tu
turor atacurilor. El a fost du
blat excelent de Rednic, jucă
tor cu aceleași calități, dar 
„profilat" pentru faza de apă
rare. Dîrzenia a fost o altă ca
litate a formației noastre, re- 
mareîndu-se la acest capitol 
Andone, Eduard, Holba și Ser- 
tov. Din punct de vedere al 
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lon. Lotul a fost substanțial 
restructurat și întinerit vara a- 
ceastatn ideea unei necesare re
construcții a echipei, pe care 
împrejurările au impus-o... din 
mers. Așa au apărut, de curînd, 
• serie de nume, mal mult sau 
mal puțin cunoscute, ca : Zahiu 
(Steaua), Năstase (Mecanică fi
nă), Banciu (Automatica), Balaur 
(Sirena), Andreesei (Pandurii 
Tg. Jiu), Țugulan (Progresul- 
Vulcan). Acestora 11 se adaugă alți 
clțiva, care abia au împlinit un 
an de activitate în cadrul echi
pei : Btadar, Roșea, Mureșan, 
Dumltrache șl 8. Ianescu. Jonc
țiunea cu „vechea gardă" — Tă- 
nase, Mircea, Stanclu, Toma, 
Marta, Ghizdeanu, Negoescu, 
Gb. Radu — a-a făcut nu fără 
inerente dificultăți. Dar a exis
tat un real «prljin din partea 
organelor locale și un climat 
favorabil performanței, care au 
contribuit efectiv la stimularea 
procesului de omogenizare a lo
tului, la creșterea treptată a 
gradului de competitivitate a 
echipei. „Startul nostru nu a 
fost deloc spectaculos și nu a 
Inspirat prea mult entuziasm, 
spunea recent șl cu obiectivita
tea care h caracterizează antre
norul C. ștefan. Am plecat ce
va mal încet, dar sperăm să 
facem, pînă la urmă, o treabă 
bună. Deocamdată, am reușit să 
punem la punct problemele apă
rării. Am început-o cum s-ar 
zice, normal, cu fundația. Dar nu 

tehnicității, „tricolorii" pot 
privi în ochi pe partenerii lor 
sud-americani (recunoscuți ca 
specialiști în materie), Gabor 
și Dorel Zamfir fiind, dealtfel, 
caracterizați de presa austra
liană ca „ași ai driblingurilor", 
denumire care le-a atras o cer
tă popularitate și o cotă ridi
cată printre micii colecționari 
de autografe.

In linii mari, echipa noastră 
s-a prezentat, pină la această 
oră. ca o formație echilibrată, 
sigură în apărare și cu aplomb 
în atac. Ceea ce nu înseamnă 
că ea a atins perfecțiunea, 
marele număr de ratări (defec
țiune veche !) constituind o ca
rență vizibilă.

„Tricolorii" așteaptă cu calm 
întîlnirea de mîine. cu Uru
guay. Cel mai preocupat pare 
doctorul Untea. El face efor-

HERRERA DESPRE C. M.
MELBOURNE, 9 (Agerpres). — 

Celebrul antrenor Helenlo Herrera, 
consilier al clubului F.C. Barce
lona, aflat în Australia cu prile
jul campionatului mondial de 
fotbal pentru juniori, a declarat 
Intr-un interviu că această com
petiție este de mare succes, se 
joacă un fotbal foarte bun și va 
permite lansarea a numeroase ta
lente de talie internațională. Fap
tul major al campionatului pen
tru Herrera este afirmarea tineri
lor fotbaliști din țările Africii și 
Asiei, precum șl a celor austra
lieni. M-a uimit pur și simplu 
tehnica jucătorilor din Camerun 
— a spus Herrera. Favorițil săi 
pentru finală stat însă echipele 
Braziliei și Uruguayului, două an
sambluri exoelent dotate sub toa
te aspectele. Herrera s-a arătat 
dezamăgit de formațiile europene 
exceptînd-o pe cea a României 
pe care o consideră, deși fără 
vedete, aplicată, serioasă, bine 
pregătită ta toate compartimen
tele de joc.

turi pentru recuperarea lui 
Costel Ilie, care acuză o rup
tură de mușchi. In cazul că 
Ilie nu se va alinia pe teren, 
înlocuitorul său va fi Bolba. 
Toată lumea este, ftișă. con
știentă că adversara noastră 
este una dintre cele mai bine 
pregătite echipe prezente aici. 
Antrenorul Braziliei, Tele San
tana, s-a și grăbit, dealtfel, la 
o conferință de presă ținută 
joi, să dea ca favorită a sa 
pentru acest campionat mon
dial formația Uruguayului, sin
gura care a acumulat punctaj 
maxim în meciurile prelimina
re. Nu-i lipsit de interes pal
maresul acestei echipe în ln- 
tîlnirile pregătitoare ale cam
pionatului mondial : 4—1 cu
Columbia. 2—1 cu Ecuador, 
1—1 cu Bolivia, 2—1 cu Pa
raguay. 2—1 cu Brazilia, S—1 
cu Argentina I Un succes al' 
„tricolorilor", în care credem 
— apreciind și cu... sufletul, și 
cu rațiunea — ar cîntări cu 
atît mai mult.

Laurențiu DUMITRESCU

vom putea fi apți să luptăm 
pentru promovare ta prima di
vizie ptaă nu vom rezolva și 
problema atacului. Construcția 
jocului presupune însă nu nu
mai multă muncă, ci și valoare. 
Și aceasta se ciștigă ceva mai 
greu și de la meci Ia meci. Mă 
bizui pe dorința de afirmare a 
noilor veniți șl, ta egală măsu
ră, pe ambiția foștilor divizio
nari „A*  al eclilpel de a rea
duce Buzău! in rlndul orașelor 
din elita fotbalului nostru. Este 
un deziderat realizabil, dar nu
mai în măsura In care flecare se 
va subordona, fără rezerve, in
teresului colectiv*.  _

Q RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—3 
(0—0). Au marcat: Șt. Popa, Ian- 
cu, Damaschin, respectiv Beldea- 
nu, Cîrțu, Iriimescu. (D. MORARU- 
SLIVNA — coresp.).

l-am urmărit, de curînd, pe 
jucătorii de la Gloria Buzău ta- 
tr-un meci de campionat, dis
putat pe teren propriu. Aceea
și atmosferă de încredere șl de 
atașament față de fotbal, ta te
ren, ca șl în tribune. Semăna 
cu un fel de angajament și 
promisiune că echipa antrenată 
de C. Ștefan și I. Uțu nu va 
precupeți nici un efort ca să-și 
cinstească numele.

Mihaî IONESCU

JOC MODEST Șl REZULTAT EGAL: ROMÂNIA-ELVEȚIA 1-1 (0-0)

led, In C.E. fle tineret

După o impetuoasă cursă, Turcu șutează, din marginea careului 
mic, aducînd egalarea pentru echipa noastră de tineret.

Foto : Dragoș NEAG1J
PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). Pe 

stadionul din Ploiești, pe o vre
me frumoasă și un gazon bun, 
echipele de tineret ale României 
și Elveției n-au reușit în meciul 
lor din preliminariile campiona
tului european să satisfacă aș
teptările publicului, dezamăgind 
prin prestația de ansamblu. Jo
cul practicat mai bine de 20 de 
minute din repriza secundă nu 
a putut salva cota coborîtă, mai 
ales, din prima parte. Formația 
noastră începuse promițător par
tida, cu cîtcva frumoase 
atacuri (în special pe flancul 
drept), a avut și superioritatea 
teritorială timp de 15 minute, 
după care oaspeții au echilibrat 
jocul, încetinindu-i, însă, tem
po ul, și coborîndu-i nivelul teh
nic. Și totuși, ca un avertis
ment, în min. 23, Mathey a în
tors o minge de lîngă Pană, tri-

ASTĂZI, ROMÂNIA - ELVEȚIA a
(Urmare din pag. 1) 

cînd a condus Norvegia, prin 
golul lui Barberis, pină în mi
nutul 88. Cei mai multi se- 
lecționabili (5) aparțin clubu
lui Grasshoppers (Egli, Herbert 
ți Heinz Hermann, Wehrli, Sul- 
ser), coautori ai recentei elimi
nări din Cupa U.E.F.A. a cu
noscutei formații engleze West 
Bromwich Albion. Deci — să 
fim lucizi — un adversar re
dutabil pentru echipa Româ
niei. Să nu uităm, insă, că 
ți băieții noștri au reușit un 
meci egal la Oslo, cu Norve
gia (tot 1—1), că și al noștri 
i-au învins pe teren propriu 
pe elevii Iui Ron Greenwood 
(tot cu 2—1) și că, in special, 
în această suită finală a parti
delor din grupă, reprezentativa 
României nu mai are în față 
decît un singur adversar, pe 
cînd echipa Elveției mai are 
de trecut șl de cea a Ungariei, 
Ia Budapesta, dacă mai vrea 
să spere la calificare. în meciul 
de la Berna, din noiembrie, cu 
echipa noastră.

Lotul nostru reprezentativ a 
fost remaniat în urma evolu
ției neconvingătoare din me
ciul anterior, cu Ungaria. Si 
chiar dacă pentru selecția de 
azi nu s-a mai putut conta pe 
unii jucători (printre care Do- 
brin), așa cum s-a scontat, în- 
trucît federația elvețiană nu 
și-a dat așteptatul coftsimță- 
mînt la introducerea jucători
lor care nu au figurat pe lis
ta comunicată la F.I.F.A., sîn- 
tem convinși că fotbaliștii

DE LA I. E. A. B. S.
Pentru jocul de fotbal 

România — Elveția care 
are loc azi pe stadionul 
,,23 August", intrarea 
spectatorilor se face în- 
cepînd de la ere-le 12,30.

SANCȚIONAREA UNOR 
ABATERI IN DIVIZIA „C“

In ședința de aseară, Comisia 
de disciplină a F.R.F., lutod ta 
discuție incidentele de la medul 
dintre divizionarele „C" Minerul 
Băiuț și Minerul Bălța, * dictat 
următoarele sancțiuni :

1. Se ridică dreptul de organi
zare pe teren propriu pe două 
etape echipei Minerul Băiuț.

2. Ion Făt, președintele aso
ciației sportive Minerul Băiuț, 
care l-a lovit pe arbitrul de cen
tru, a fost suspendat pe timp de 
un an din activitatea fotbalistică.

3. Cazul antrenorului Victor 
Roznai (Minerul Băiuț), care, de 
asemenea, l-a lovit pe unul dintre 
arbitri, a fost înaintat, spre ju
decare, Colegiului central al an
trenorilor. 

mițînd-o periculos prin fața por
ții lui Toma, pe lîngă bara din 
stînga. Apoi, după un minut, 
din lovitură liberă, Terheș a șu
tat la colț și portarul a trimis 
în corner, primul și singurul 
șut pe spațiul porții sale în 45 
de minute 1 Pînă la pauză n-am 
mai înregistrat decît situația lui 
Terheș (dar din poziție de of
said), irosită din cauza întîrzie- 
rli, a indeciziei și a obstrucțio- 
nării lui de către un apărător. A 
fost o primă . repriză slabă ca 
valoare, din care au ieșit în e- 
vidență forța masivilor jucători 
oaspeți și inutilele „subtilități“ 
ale fotbaliștilor noștri care au 
făcut să se piardă baloane prea 
multe în zona /careului advers. 
S-a mai adăugat și • anume 
stare nervoasă, de precipitare.

Pauza nu i-a liniștit pe jucă
torii noștri, pentru că au reve- 

noștri vor evolua în tața ze
cilor de mii de suporteri ai e- 
ehipei naționale CU HOTARÎ- 
REA DE A ARĂTA CA SINT 
CONȘTIENȚI, DIN PRIMUL ȘI 
PINĂ IN ULTIMUL MINUT 
AL PARTIDEI, DE RESPON
SABILITATEA CARE LE RE
VINE. Ștefan Covaci, vicepre
ședinte al F.R.F., ne-a declarat 
că toți selecționabilii s-au pre
gătit cu calm și seriozitate. 
Este evident că, mai mult ca 
oricînd în aceste partide pre
liminarii. echipa noastră repre
zentativă VA TREBUI SA 
EVOLUEZE IN TEREN CU A- 
CELAȘI CALM ȘI CU ACEEAȘI

MECIUL NR. 329
• Partida de azi este oca de a 6-a din palmaresul celor două 

echipe, palmares favorabil României, care a ctștigat trei me
ciuri, unul l-a Încheiat la egalitate, iar unul l-a pierdut (acel 
1—1, din 1967, de la Zdrich...). Datorită acestui rezultat, golave
rajul este favorabil elvețienilor cu 11—10.
• Palmaresul României : 320 132 80 116 55S—526
• Palmaresul Elveției : 418 115 72 231 612-942
• Primul meci între cele două reprezentative s-a disputat la 

29 octombrie 1S33, la Berna. Termintnd jocul la egalitate (2—2), 
România s-a calificat pentru turneul final al C.M. din 1934. Iată 
„ll“-le nostru : Zombori (Pfillok) — Vogi, Albu — Moravetz, 
Cotormani, Lakatos — Bindea, Baratky, Sep! II, Bodola, Dobay. 
Golurile le-au marcat Sepl II (min. 18) și Dobay (min. 67), R. 
Abegglen (min. 75) și Mtaelli (min. 84) din penalty. Baratky a 
jucat excelent, iimpreslonindu-i pe specialiștii prezențl la meci, 
printre care șl pe reputatul tehnician Hugo Mcisl, care i-a felici
tat după joc pe conducătorii echipei.
• De remarcat că toate partidele România — Elveția au avut 

un caracter oficial, disputtadu-se fie în preliminariile C.M., fie 
In calificările pentru C.E. Ultimele două (2—0 la București, la 
23 noiembrie 1968, și 1—0 la Lausanne, la 14 mal 1969) au dat 
câștig de cauză echipei României, calificată astfel la turneul 
final al C.M. din Mexic.

0 Naționala Elveției a fost prezentă la turneele finale ale 
C.M. din 1934, 1938, 1950, 1954, 1962 și 1966, iar a țării noastre ta 
1930, 1934, 1938 și 1970.

0 Actualul antrenor al echipei Elveției, Paul Wolfisberg, l-a 
înlocuit la începutul anului pe Leo Walker. El a avut, cum se 
zice, „mînă bună", deoarece în cele cinci meciuri susținute sub 
conducerea sa reprezentativa Tării Cantoanelor nu a cunoscut 
tatrfngerea : 1—0 cu Cehoslovacia la Bratislava (24.HI), 2—2 cu 
Ungaria, la Lucerna (28.IV), 2—1 cu Anglia, la Basel (30.V), 1—1 
cu Norvegia, la Oslo (17.VI) șl 2—1 cu Olanda, la Zfirieh (l.IX).

0 Elveția a folosit pînă acum ta calificările pentru C.M. 1982 
un număr de 22 de jucători. Wehrli, Barberis, Elsener, Botteron 
au fost prezențl ta toate cele dinei Lieduri disputate.

0 în vederea partidei de azi de pe stadionul „23 August", an
trenorii șt. Covaci, V. Stănescu șl V. Stănculescu au selecționat 
pe : Cristian (13 prezențe In prima reprezentativă), Moraru (8) 
— portari ; Negrită (12), Sameș (46), Ștefănescu (29), Al. Nl- 
eolae (9), Munteanu n (19), Ungureanu (3) — fundași ; Țicleanu 
(12), Stoica (7), Iordănescu (63), Bălăci (43), Augustin (6) — 
mijlocași ; Șeiman (1), țălnar (S), Dudu Georgescu (39), Văctuș 
(debutant).

JOI - ETAPĂ ÎN
Joi 15 octombrie se va dispu

ta o nouă etapă în populara 
competiție fotbalistică „Cupa 
României", care se desfășoară 
în cadrul „DACIADEI". Vor 
avea loc 28 de partide, între e- 
chipe de Divizie „B“ și „C“ și 
o singură formație din campio
natele județene, Progresul-Băi- 
lești (care va juca, acasă, cu 
Energia Slatina). Dar iată ci- 
teva meciuri, în care evoluează 
și fruntașe ale diviziei secun
de : Muscelul Cimpulung — 
Petrolul Ploiești, Automatica

Ștadion Petrolul; spectatori aproxi
mativ 14.000. Șuturi la poarta: 13—3 
(pe poartă: 2—2). Comere: 8-1. Au 
marcat: KOLLER (min. 56) și TURCU 
(min. 72).

ROMANIA: Toma - Mărg inean, C. 
Solomon, Pană, Murar —I. Ștefănescu, 
Vlătănescu (min. 46 lovan), Klein — 
Geolgău, Terheș, Turcu.

ELVEȚIA: Bockli — Seender, Weber 
(min. 46 Pregy), Forestier, Schalli- 
baum — Kundert, Perret, Dutoit (min. 
74 Schnydrig) — Sutter, Mathdy, Koller.

A arbitrat bine: A. Vasaros (Gre
cia).

Cartonașe galbene: KUNDER, WE
BER, MURAR, SCHALLIBAUM.

CLASAMENTUL GRUPEI
1. ANGLIA
2. România
3. Ungaria
4. Elveția

5 3 11 10—5 7
5 2 1 2 9—9 5
4 2 0 2 7—6 4
4 0 2 2 1—7 2

nit pe gazon cu aceeași stare de 
spirit. Am dedus-o din desele. 
greșeli, din ratările lui Ștefănes- 
cu (min. 49) și Turcu (min. 54), 
și mai ales din gafa lui Pană, 
în min. 56, cînd el a pierdut co
pilărește balonul la KOLLER, 
care a făcut o cursă de 40 de 
metri și a înscris cu șut puter
nic, la colț, mareînd primul g-x 
al echipei elvețiene în competi
ție ! Deci : 0—1. Mai mult, după 
ce lovan a șutat aiurea dintr-o 
poziție... de antrenament (min. 
65), în min. 67 Dutoit. scăpat 
singur spre poartă, a fos*  oprit 
prin fault de către Mărginean. 
După aceea a ratat TURCU (min. 
69), cînd dominarea ecMpei noas
tre se accentuase, dar tot el, 
dintr-o acțiune pe cont propriu 
(cursă de 40 de metri, evitarea 
unor faulturi), a șutat din inte
riorul careului, din unghi, por
tarul a atins balonul, dar nu a 
putut împie. ica golul. In min. 
73 și 89, Klein și Terheș au 
ratat din nou, confirmînd forma 
lor slabă și evoluția modestă a 
echipei noastre.

Constantin ALEXE

SERIOZITATE, LA CARE SA 
ADAUGE INVENTIVITATEA 
ȘI EFICACITATEA ATÎT DE 
NECESARE ÎNTR-UN JOC 
DECISIV PE TEREN PRO
PRIU, ÎN CARE VICTORIA 
SA-I REVINA LA CAPĂTUL 
UNUI JOC OFENSIV, BINE 
GÎNDIT ȘI BINE CONCEPUT. 

„Tricolorii" trebuie să fie 
convinși că publicul din 
tribunele marelui stadion, in 
care se vor afla, desigur, nu 
numai iubitori ai fotbalului din 
Capitală, ci din întreaga tară, 
va_ fi — cu marele său suflet — 
alături de ei, îneurajindii-i eu 
toată căldura : HAI ROMANIA!

„CUPA ROMÂNIEI4
București — Rapid București, 
Armătura Zalău — F.C. Bihor, 
C.S.U. Galați — F.C.M. Side- 
rurgistul Galați, F.C.M. Pro
gresul Brăila — Unirea Dinamo 
Focșani, Letca Bacău — Poli
tehnica Iași, Minerul Rodia — 
Gloria Bistrița, Minerul Baia 
Sprie — F.C. Baia Marc. O 
specialistă a „Cupei", divizio
nara „C“ Sticla Arieșul Tv da, 
va juca în deplasare cu Blu.'e- 
șul Luduș.

Meciurile sînt programate la 
ora 14.



In C.C.E. la baschet (0

„U" CLUJ-NAPOCA — 
SPORTING ATENA 

84-49 (32 21)
ATENA, 9 (Agerpres). — La 

Alenă, in „Cupa campionilor 
europeni" la baschet feminin, 
echipa Universitatea Cluj-Na- 
poca a învins cu scorul de 
84—49 (32—21) pe Sporting 
Atena. Returul va avea loc la 
Cluj-Napoca.

Rezultatele altor jocuri : 
Cupa cupelor : Benfica Lisa
bona — Hellas Gand 81—83 ; 
Norkoping — Le Mans 77—89 ; 
Soleuvre (Belgia) — Parker 
Leyden (Olanda) 57—94; C.C.E. 
(m) : Ț.S.K.A. Moscova — 
Levski Spartak Sofia 93—70 ; 
Villeurbanne Lyon — Murray 
Intenational Edinburgh 87—79 ; 
F. C. Barcelona — Honved 
Budapesta 121—95 ; Amicalle 
Steinsel (Lux.) — Sunderland 
BC (Anglia) 52—84 ; Squiba 
Cantu — Partizan Tirana 82— 
54 ; C.C.E. (f): Southgate (An
glia) — CIF Lisabona .59—50 ; 
Cupa „Liliana Ronchetti": Mu- 
ralto (Elveția) — M.ersch (Lux.) 
56—62 ; „Cupa Koraci" : Sparta 
Bertrange (Lux.) — Royal An- 
derlecht 56—104.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
TUZLA. în runda a 5-a a 

turneului internațional de la 
Tuzla, marele maestru român 
Mihai Șubă, cu piesele negre, 
a remizat partida cu iugoslavul 
Popovici, egalitatea fiind con
semnată, de asemenea, în par
tidele Sisler — Stoica ; Klarici 
— Milovanovici și Vukici — 
Bukici. Lukacs a pierdut la 
Strecici, Kurajita l-a învins pe 
Robach, iar Nurkici a obținut 
victoria în partida cu Farago.

In clasament conduc iugo
slavii Kurajita, Vukici și Kla
rici cu cite 3V2 puncte, urmați 
de Șubă, Stoica, Popovici și 
Nurkici cu cite 3 puncte.

BORJOMI. — Cea de-a 9-a 
partidă a meciului pentru ti
tlul mondial feminin pe care 
și-l dispută marile maestre so
vietice Maia Ciburdanidze șl 
Nana Aleksandria a fost cîști- 
gată de Ciburdanidze, care con
duce acum cu scorul de 5*/j — 
3'/a puncte.

SPORTUL LUPTELOR DISPUNE
(Urmare din pag. I)

C. S. M. Mureșul Tg. Mureș, 
C. F. K. Timișoara — la „li
bere1*.  Dar, așa ciim s-a subli
niat, dacă cele peste 400 de 
secții afiliate la F. R. Lupte ar 
pregăti MACAR UN SINGUR 
SPORTIV DE PERFORMANȚA, 
luptele ar avea asigurat. un 
permanent și valoros „schimb 
de mîine" și marii performeri 
n-ar mai trebui căutațl (la se
niori, de exemplu) doar la ci- 
teva cluburi, cum sînt: Dinamo 
București, Farul Constanța, 
Metalul Rădăuți, C. S. M. Su
ceava, Steaua, Progresul Bucu
rești („greco-romane"), Nicoli- 
na Iași, Steagul roșu Brașov, 
Dinamo Brașov („libere"). Din 
păcate chiar la unele din aces
te secții de lupte, în ultimii ani 
selecția și pregătirea unor lup
tători de certă valoare interna
țională, lasă de dorit.

La fel se va proceda șl în 
ceea ce privește /aprecierea 
muncii antrenorilor. Majorita
tea acestora se mulțumesc cu 
puțin, fac o selecție care nu. 
ține seama de cerințele modifi
cărilor aduse regulamentului 
F.I.L.A., neglijează munca de 
instruire a juniorilor și tinere
tului. Recent, la turneul pe 
categorii de greutate, disputat 
la Baia Mare, 45 de juniori și 
9 seniori n-au trecut normele 
de control, FIIND ELIMINAȚI 
DIN COMPETIȚIE ! Iată o 
măsură a aplicării cu fermitate 
a acelor acțiuni de ridicare a 
nivelului competițiilor și de 
selecție obiectivă a sportivi
lor. Pentru o mai bună înțe
legere a lucrurilor, să arătăm, 
însă, că sportivii respectivi 
(făcînd parte din cluburile 
C. S. Ș. 2 Galați, Nicolina Iași, 
Dinamo București, Rapid 
București, Gloria Arad 2, Lupte 
Club Dacia Pitești, Metalul 
București, C. F. R. Timișoara, 
A. S. Industria Sîrmcl Buzău, 
Crîșul Oradea) sînt TINERI 
DOTAȚI CU CALITĂȚI FIZI
CE DEOSEBITE, dar NU AU 
FOST PREGĂTIȚI CORES
PUNZĂTOR, majoritatea ne- 
îndeplinihdu-și ’ în special 
normele... specifice, altfel spus

Pe arena Voința, din Timișoara

DUBLA INTÎLNIRE AMICALĂ DE POPICE 
ROMÂNIA - IUGOSLA VIA

Reprezentativele de popice 
(seniori și senioare) încep 
„campania C.M. ’82“ cu jocuri 
amicale, de verificare, în com
pania puternicelor selecționate 
ale Iugoslaviei. Partidele vor 
avea loc mîine la Timișoara, 
pe moderna arenă cu patru 
piste Voința. Reprezentativele 
celor două țări s-au întîlnit ul
tima oară anul trecut, în Iugo
slavia, scorul fiind egal (două 
partide cîștigate de sportivii 
români, două de cei iugoslavi).

Loturile țării noastre au fost 
alcătuite, în principat din ju
cătorii care în 1980 au cucerit, 
pe echipe, titlurile de campi
oane ale lumiii, dar atît în for
mația feminină cit și în cea 
masculină au fost selecționați 
cîțiva tineri jucători divizionari 
care în ultimul timp au dat un 
randament superior în meciu
rile oficiale din campionat. Lo
turile care vor juca împotriva 
echipelor iugoslave sînt alcă
tuite din : Margareta Căti-
ncanu — campioană mondială, 
Ana Petrescu, Elena Andrees- 
cu, Elena Pană, Vasilica Pin-

MERANO. — Meciul pentru 
titlul mondial de șah dintre 
marii maeștri Anatoli Karpov 
și Viktor Korcinoi a continuat 
cu partida a patra, întreruptă 
la mutarea a 41-a cu avantaj 
pozițional pentru Karpov.

Scorul meciului este favora
bil cu 2—0 campionului mon
dial Anatoli Karpov.

TILLBURG. — După cinci 
runde, în turneul internațional 
de la Tillburg (Olanda) conduc 
marii maeștri Lajos Portisch 
(Ungaria) și Jan Timman (O- 
landa), cu cite 3‘/s puncte, ur
mați de Andersson (Suedia) 3 
puncte (1) și Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) 3 puncte.

BECICI. — După trei runde, 
In turneul zonal de șah con
duc iugoslavii Velimirovici, 
Hulak și Cebalo cu cîte 2*/i  p, 
urmați de compatrioții lor Iva
novic! și Rukavina și egiptea
nul Razik cu cite 2 p.

DE POTENȚIALUL NECESAR 
nefiind pregătiți tocmai din 
punct de vedere tehnic ! 
Sperăm că trecerea de la 
ADOPTAREA măsurilor d« 
care aminteam la APLICA
REA lor fără concesii (așa 
cum s-a făcut la Baia Mare și 
cum se va continua la Timișoara 
sau Tg. Mureș), va da, însă, 
de gindit sportivilor, antrenori
lor și, firește, secțiilor și clu
burilor respective.

Sportul luptelor dispune, 
după eum se vede, la ambele 
stiluri, de un potențial puter
nic. Valorificarea maximă a 
acestuia în vederea unor noi a- 
firmări de prestigiu pe plan 
internațional depinde, așa 
cum a depins și pînă acum, de 
pasiunea și priceperea antreno
rilor, sportivilor și activiștilor. 
Cu toții au datoria să-și uneas
că eforturile pentru aplica
rea consecventă a acestor 
măsuri (dintre care am amintit 
doar cîteva). Sportul lupte
lor poate astfel să ne a- 
ducă în viitor nu numai satis
facția unor noi și strălucite 
succese de prestigiu, ci și pe 
aceea de a vedea sălile dc lup
te plirje de tineri talentați, din 
rlndul' cărora' specialiștii să 
poată oricind selecționa pe 
cei care pot reprezenta cu cins
te și demnitate sportul româ
nesc la marile întîlniri interna
ționale șl în primul rtnd la 
viitoarea ediție a Jocurilor O- 
limpice.

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • înaintea ultimei eta

pe In „Raliul San Remo“, probă 
contind pentru campionatul mon
diali de raliuri, pe primul loc al 
clasamentului a trecut echipajul 
lemlnln Michele Mouton (Franța) 
— Fabrinza Pons (Italia), pe o 
mașină „Audi Quatro". Pe locul 
secund, la 3:18,0, se află cunoscu
tul pilot finlandez Vaatanen 
(„Ford Escort**).  In penultima e- 
tapă a abandonat vest-germanul 
Walter Rohrl.

FOTBAL O într-un meci amical 
disputat la Amsterdam, echipa 
locală Ajax a învins cu 4—0 
(1—0) formația canadiană Van
couver Whitecaps. Golurile au 
fost înscrise de Kleft (2), Lerby 
și Olsen. • Meciuri din etapa a 

țea, Elisabeta Albert, Ildiko 
Szasz și Maria Zsizsik, respec
tiv Iosif Tismănar ■— vice- 
campion mondial, Gheorghe 
Silvestru, Alexandru Cătineanu, 
Alexandru Tudor, Marin Grigo- 
re, Stelian Boariu, Ion Frigca 
și Alexandru Naszodi. După 
cum se vede, lipsește din lot 
Iuliu Bice (Electromureș Tg. 
Mureș), scos din lot disciplinar, 
pentru neptezentare la antre
namente și suspendat din acti
vitatea competițională pînă la 
sfîrșitul anului.

„ ★
In campionatul Diviziei „A“, 

etapa a IlI-a (programată pen
tru azi și mîine) va fi incom
pletă, deoarece meciurile echi
pelor care dau jucători celor 
două selecționate au fost ami
nate.

STANOARDURILE DE PARTICIPARE
LA C.t. DE ATLETISM
Pe noul stadion olimpic ate

nian, care va fi inaugurat anul 
viitor, în septembrie (6—12) 
1982 se va desfășura cea de a 
13-a ediție a campionatelor 
europene de atletism. In vede
rea acestei importante compe
tiții, Asociația europeană din 
cadrul I.A.A.F. a stabilit urmă
toarele standarduri de partici
pare : BĂRBAȚI : 100 m : 10,54 
(manual — 10,3), 200 m : 21,24 
(21,0), 400 m : 46,94 (46,8), 800 
m: 1:47,4, 1500 m : 3:40,0,
5 000 m : 13:40,0, 10 000 m :
28:30,0, 110 mg : 14,24 (14,0),
400 mg : 51,14 (51,0), 3 000 m 
obst. : 8:32,0, lungime : 7,80 m, 
triplu : 16,45 m, înălțime : 2,20 
m, prăjină : 5,30 m, greutate : 
19,00 m, disc : 60,00 m, suliță ; 
80,00 m, ciocan : 70,00 m, deca
tlon : 7550 p (7650 p cu crono
metraj manual) ; FEMEI: 100 
m : 11,64 (11,4), 200 m : 23,64 
(23,6), 400 m : 53,14 (53,0), 800 
m: 2:03,0, 1500 m: 4:10,0, 3 000 
m : 9:15,0, 100 mg : 13,64 (13,4), 
400 mg: 58,74 (58,6), lungime: 
6,40 m, înălțime : 1,86 m, greu
tate : 16,75, disc : 56,00 m, su
liță: 55,0>0 m, heptatlon: 5680 p 
(5750 p).

Aceste performanțe trebuie 
realizate în perioada 1 martie 
— 26 august 1982.

★
Orașul vest-german Stuttgart 

va fi, după toate probabilitățile, 
gazda campionatelor europene 
de atletism din 1986, fiind sin
gurul candidat care a depus 
dosarul de prezentare cerut de 
Asociația europeană.

„MONDIALELE" AU ÎNCEPUT CU PATINAJUL VITEZĂ...
Bogdan NIȚESCU — București, str. Țepeș Vodă 99, sect.

II: .... care sînt cele mai vechi, dar și cele mai noi cam
pionate mondiale și la care ramuri sportive s-au desfășu
rat cele mai multe ediții ale----- —

Primele campionate mon
diale au avut loc spre sfir- 
șitul secolului trecut, in 
pas cu internaționalizarea 
sportului : 1891 — patinaj
viteză, Ia Amsterdam (6—7 
ianuarie) ; 1893 — ciclism, 
la Chicago (11—12 august) ;
1896 — patinaj artistic, la 
Petersburg (9 februarie);
1897 — tir, la Lyon (26
mai) ; 1898 — haltere, la
Viena (este vorba de o sin
gură categorie și de o cu 
toiul altă formulă de dispu
tare. După 18 ediții, din 
1922, de la Reval, C.M. de 
haltere au loc după formu
la de astăzi, numărătoarea 
lor pornind de la 1) etc. 
Aici trebuie amintit și a- 
nul 1886 în care, la New 
York, s-a desfășurat primul 
meci pentru titlul mondial 
de șah, intre Wilhelm Stei- 
nitz și Johannes Zukertort

4-a a campionatului Spaniei: Es- 
panol — Valladolid 3—1; Osasu- 
na — Valencia 2—1; Zaragoza — 
Atletico Bilbao 1—0; Real Madrid 
— Hercules Alicante 2—1; Bells — 
Sevilla 2—0; Las Palmas — Real 
Soclcdad 0—0; Sporting Gljon — 
Santander 2—0; Castellan — F.C. 
Barcelona 1—6. In Clasament con
duc Reel Sociodad, Zaragoza șl 
Osasuna cu cite 7 p.

PENTATLON MODERN • Du
pă disputarea a două probe. In 
„Cupa Europei", care se desfășoa
ră la Auch (Franța), conduce 
Ungaria 6387 p, urmată de Italia 
6161 p șl U.R.S.S. 6124 p. în cla
samentul individual pe primul 
loc se află Zimmermann (R. F. 
Germania) 2228 p,

ADVERSARE REDUTABILE 
PENTRU ECHIPELE ROMÂNEȘTI DE POLO 

IN PRELIMINARIILE COMPETIjîlLOR EUROPENE
După o pauză de cîțiv» ani. 

echioele românești se aliniază 
din nou la startul competițiilor 
continentale de polo. Dinamo 
București va juca în C.C.E., 
ajunsă la cea de a 19-a ediție, 
iar Crișul Oradea va evolua in 
cea de a 8-a ediție a „Cupei 
cupelor".

Tragerea la sorți efectuată în 
urmă cu o lună, la Split, nu a 
fost cîtuși de puțin favorabilă 
reprezentantelor noastre, ambe
le urmînd să evolueze in cele 
mai dificile grupe preliminare. 
Șanse mai mari dețin insă po- 
loiștii orădeni, care vor juca la 
Cluj-Napoca (bazinul acoperit 
din Oradea nu are dimensiuni 
regulamentare). Care vor fi 
adversarele sportivilor de la 
Crișul (cu acest prilej ei debu
tează în competițiile europene) 
în turneul programat între 16 
și 18 octombrie ?

In primul rlnd echipa italia
nă Robe de kappa Recco, cu
noscută mai bine sub numele 
de Pro Rccco. „Azzurri" au un 
palmares de excepție : au par
ticipat de 8 ori în C.C.E., cîști- 
gînd trofeul la ediția a Il-a 
(1965). La ediția a IV-a și a 
Vil-a au ajuns pînă în finala 
„Cupei", iar la edițiile a IlI-a 
și a V-a (cînd au fost eliminați 
de Dinamo București) — în se
mifinale. In fine, la turneul fi
nal al competiției din 1971 au 
ocupat locul secund, iar la cel 
din 1978 — locul IV. Pro Rec
co se află acum la a doua 
prezență în „Cupa cupelor".

STADIOANELE DIN SPANIA SÎNT GATA 
PENTRU OASPEȚII C.M. DE FOTBAL

Pentru prima dată In istoria 
de mai bine de cinci decenii 
a campionatului mondial de 
fotbal, turneul final al acestei 
competiții va reuni, anul vi
itor, Intre 13 iunie ți 11 iulie, 
24 de echipe naționale. Gazda 
întrecerii. Spania, țară cu 
veche tradiție în fotbal, s-a 
pregătit din timp pentru or
ganizarea unei astfel de com- 
petiții-gigant. Turneul final 
cuprinde 52 de meciuri, care 
necesită utilizarea ■ 17 sta
dioane, In 14 orașe diferite. 
Capacitatea totală a arenelor 
este de 885 795 locuri (o medie 
de 52105), cel mal mare sta
dion fiind „Nou camp“ din 
Barcelona (120 000 locuri), iar 
cel mai mic, „Carlos Tartiere" 
din Ovideo, cu 25 000 locuri. 
Vechimea stadioanelor se în
tinde pe cîteva decenii. Cel 
mai „bătrin" este „Benito Vil- 
lamarin", din Sevilla, inaugurat

C.M. V
12*/,  — 7*/ s. Restul campio
natelor mondiale au avut 
loc In secolul nostru. în or
dinea următoare : 1903 —
gimnastică, la Anvers ; 1904

— lupte, la Viena (2 catego
rii ; din 1921 au loc „mon
diale" în formula de azi) ; 
1922 — yachting la Long 
Island ; 1924 — bob, hochei 
șl schi, la Chamonix (prima 
edifie a J.O. de iarnă !) ; 
1926 — tenis de masă, Lon
dra ; 1930 — fotbal, la Mon
tevideo ; 1931 — tir cu ar
cul, la Lvov; 1937 — scri
mă, la Paris ; 1938 — caiac- 
canoe, la Vaxholm și hand
bal (in 11), în Germania ;

LONDRA, 9 (Agerpres). — După disputarea a 21 de turnee, 
în clasamentul general al „Marelui Premiu FLLT“ la feminin 
continuă să conducă Chris Evert-Lloyd, cu 1280 p, urmată de 
Martina Navratilova 1185 p, Tracy Austin 1040 p, Hana Mandli- 
kova 1005 p, Andrea Jaeger 890 p, Virginia Ruzici (România) 
836 p, Mima Jausovec 780 p, Sylvia I-Ianika și Regina Marsiko- 
va cu cîte 745 p, Pam Shriver 730 p etc.

Primele opt clasate se vor califica pentru „Turneul campioa
nelor", programat între 15 șl 20 decembrie la East Rutherford 
(New Jersey).

TENIS • în optimile de finală 
ale turneului internațional de la 
Madrid, Ivan Lendl l-a eliminat 
cu 6—1, 6—2 pe Manuel Orarrtes, 
Guillermo Vilas a dispus cu 6—3,
7—6 de Andres Gomez (Ecuador), 
iar Eddie Dibbs l-a Învins cu 
6—0, 6—2 pe Pavel Slozil. Alte re
zultate : Panatta — Barazzutti 

debutul (in 1977) fiind încunu
nat cu un meritoriu loc III in 
turneul final.

O altă pretendentă la califi
carea in semifinale, pe care o 
vom urmări la Cluj-Napoca es
te Club Natacio Montjuich din 
Spania. Ea va evolua pentru 
prima oară în această compe
tiție, ca și Crișul, dar în pal
mares are trei participări in 
C.C.E. : locul II în turneul fi
nal din 1978 și locul IV in 
1979. Cea de a 4-a participantă 
în această grupă este formația 
vest-germană Rote Erde Hamm, 
cu două prezențe in „Cupa cu
pelor" și alte trei în C.C.E. 
Cea mai bună performanță a 
poloiștilor din Hamm : locul IV 
la turneul final al „Cupei cu
pelor" din 1978.

Pentru Dinamo București, ca
re va evolua între 20 și 22 
octombrie, la Genova, cele mai 
puternice adversare se anunță 
a fi Jug Dubrovnik, actuala 
deținătoare a trofeului, și Rari 
Nantes Bogliasco, celelalte 
două formații, ATSE Graz și 
Istanbul Yâzme Ihtisas, avînd 
pretenții mai ■ modeste. „7“-l>> 
din Dubrovnik, care oferă cel 
mal mulți jucători reprezenta
tivei iugoslave, a cîștigat anul 
trecut trofeul, susținînd toate 
partidele pe teren propriu (!), 
iar echipa din Bogliasco — 
pentru prima oară campioană a 
Italiei — este actualmente an
trenată de celebrul Eraldo Piz
zo.

Adrian VASILIU

în 1907, iar „El Prado", din 
Valladolid, a fost total recon
struit In 1981, din acest motiv 
numindu-se acum „Nuevo Esta- 
dio“. Printre celebrele arene 
care vor găzdui meciuri în tur
neul final se află și „Santiago 
Bernabeu" (fost Chamartin), 
proprietatea clubului Real Ma
drid, a cărei capacitate a fost 
restrlnsă de Ia 100 000 la 91 000 
locuri, pentru a se mări nu
mărul locurilor pe scaune 
(35 000 de la 31 000), precum și 
pentru amenajarea unor spații 
utilitare. Pe acest stadion se 
va juca finala.

Cu tot numărul mare de bi
lete ce urmează a fi. puse în 
vînzare, la începutul anului 
viitor, organizatorii au anunțat 
că au motive întemeiate să 
spere in epuizarea lor, ceea ce 
ar însemna o premieră în is
toria campionatelor mondiale.

1949 — volei, la Praga și 
pentatlon modern, la Stoc
kholm ; 1950 — baschet, la 
Buenos Aires ; 1953 — popi
ce, la Belgrad și călărie 
(obstacole), la Paris ; 1955
— săniuțe, la Oslo ; 1956 — 
judo, la Tokio, 1958 — bia- 
tlon, la Saafelden; 1962 — 
canotaj, la Lucerna ; 1973 — 
natație, la Belgrad; 1974 — 
box, la Havana și... 1983 — 
atletism, la Helsinki !

Unele campionate euro
pene au însă o vechime cu 
mult mai mare. între altele, 
canotajul — ediția I in 1893, 
la Orta; baschetul — I in 
1935, la Geneva ; boxul — I 
in 1924. la Paris ; notația — 
I in 1926, la Budapesta ; să
niuțele — I în 1914, la 
Reichenberg și atletismul I 
in 1934 la Torino !

Cele mai multe ediții : 
ciclism — 77, patinaj viteză
— 72, patinaj artistic — 68, 
hochei pe gheață — 46 etc.

Romeo VILARA

6—3, 6—3; Noah — Gfldemeister 
6—4, 7—5; Taroczy — Damiani 
6—4, 7—6; Smid — Gimenez 6—1» 
6-1. • în turneul internațional de 
la Melbourne, Eliot Teltscher l-a 
învins cu 6—4, 6—3 pe Vitas Ge
rul alt Îs, iar Gene Mayer a dispus 
cu 6—3, 6—3 de Kim Warwick.
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